
• ,~

,~' : """",. '.".," . iI..~'.

~
I~l""'-'

'I ..•...,. ".. ) .•. 1
.. : , ..' ..

"~~,,',,"" ".. ~,'
. .'-~-

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CNPJ 77.817.476/0001-44

DECRETO N°307/2012
26/09/2012

SÚMULA: Declara áreas de utilidade pública para
fins de servidão administrativa ou desapropriação pela companhia de saneamento do
Paraná - SANEPAR e da outras providencias;

A Prefeita Municipal de Diamante do Oeste, no uso das a-
tribuições legais que lhe são conferidas,

Área 1 (b) : 100,00 m2
Proprietário: José Francisco de Souza, ou a quem de

Situação: Lote rural nO48, da Gleba nO2, Terceira Parte
da Colônia Rio Quarto, no município de Matelândia, constante da transcrição nO
1.248, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Matelândia, uma área com
100,00m2 destinada à Área para poço, com a seguínte descrição:

Descrição: Partindo da estação 8, localizada a 7,78m do
poço-03, segue por área do lote rural n048 com azimute 56°45'47" e distância de
10,00m, até a estação 9, confrontando com área do lote rural n048; desta segue-se
com azimute 326°45'47" e distância de 10,00m, até a estação 10, confrontando com
área do lote rural nO48; desta segue-se com azimute 236°45'47" e distância de
10,00m, até a estação 11, confrontando com área do lote rural n048; desta se~ue-se

direito pertencer

Situação: Lote Rural nO48, da Gleba nO2, Terceira Parte
da Colônia Rio Quarto, no município de Matelândia, constante da transcrição nO
1.248 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Matelândia, uma área com
2.094,54m2, destinada para acesso ao poço com a seguinte descrição:

Descrição: Partindo da estação 1, localizada na área do
poço-03 e a 7,43m do poço-03, segue com os seguintes azimutes e distâncias:
239°51'40" e 34,12m, até a estação 2; 226°42'27" e 68,40m, até a estação 3;
247°21'18" e 71,15m. até a estação 4; 217°28'32" e 75,22m, até a estação 5;
258°28'11" e 30,17m, até a estação 6; 242°07'12" e 69,43m, até a estação 7, onde
encontra-se a estrada de ligação de chácaras, confrontando em ambos os lados com
área do lote rural n048, a descrição define o eixo da faixa de servidão com 6,00m de
largura.

reito pertencer .

DECRETA
Art. 1° - Ficam declaradas de utilidade pública para fins

de constituição de servidão administrativa ou desapropriação, amigável ou judicial,
pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as áreas de terras abaixo
descritas, destinadas à Acesso, Área para Poço-03, Faixa de Servidão de Passa-
gem da Adutora e Área da Estação Elevatória da Água-EEAB com fulcro nos Ar-
tigos 2°, 5°, "E" e "H" e 6°, do Decreto- Lei nO3.365 de 21 de junho de 1941, alte-
rado pela Lei nO2.786 de 21 de maio de 1956.

Área 1 (a) : 2.094,54m2
Proprietário: José Francisco de Souza ou a quem de di-
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com azimute 146°45'47" e distância de 10,00m, até a estação 8, onde teve inicio esta
descrição, confrontando com área do lote rural n048.

Área 1 lc) : 4G,GOm2
Proprietário: José Francisco de Souza, ou a quem de

Os azimutes descritos acima se referem ao norte magnéti-

Situação: Lote rural nO48, da Gleba nO2, Terceira Parte
da Colônia Rio Quarto, no município de Matelãndia, constante da transcrição nO
1.248, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Matelândia, uma área com
4G,GOm2 destinada para faixa de servidão de passagem da adutora, com a seguinte
descrição:

Descrição: Partindo da estação 12, localizada na área do
poço-03 e a 7,63m do poço 03, segue com os seguintes azimutes e distâncias:
326045'47" e 8,45m, até a estação 13; 349°38'28" e 3,20m, até a estação 14, onde
encontra-se a margem da sanga de divisa, confrontando em ambos os lados com
área do lote rural n048, a descrição define o eixo da faixa de servidão com 4,00m de
largura.

direito pertencer.
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• Obs.: A planta topográfica elucida o presente memorial
descritivo, sendo parte integrante do mesmo.

Área 2: 225,00 m2
Proprietário: José Francisco de Souza, ou a quem de

direito pertencer.

•
•

Situação: Lote Rural nO21-C, subdivisão do Lote Rural n°
21, da Gleba nO2, 3a. Parte, da Colônia Rio Quarto, município de Diamante do Oes-
te, constante da matricula nO11.883 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Matelândia , uma área com 225,00m2, destinada para a área da estação elevató-
ria da água-EEAB.

Descrição: Partindo da estação 1, localizada na margem
da estrada municipal de ligação de chácaras, segue por área do lote rural n021-C
com azimute 27°13'47" e distância de 15,00m, até a estação 2, confrontando com a
estrada municipal de ligação de chácaras; desta segue-se com azimute 297°13'47" e
distância de 15,00m, até a estação 3, confrontando com área do lote rural n021-C;
desta segue-se com azimute 207°13'47" e distância de 15,00m, até a estação 4, con-
frontando com área do lote rural n021-C; desta segue-se com azimute 117°13'47" e
distância de 15,00m, até a estação 1, onde teve início esta descrição, confrontando
com área do lote rural n021-C.

Os azimutes descritos referem-se ao norte magnético.
Obs.: A planta topográfica elucida o presente memorial descritivo, sendo parte inte-
grante do mesmo.

Área 3: 100,80m2
Proprietário: Israel Paeze, ou a quem de direito perten-

•
cer.
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Situação: Lote Rural nO21-~B,subdivisão do lote rural nO21, des-
membrado do Lote rural nO02, 3a. Parte, da Gleba nO2, da Colônia Rio Quartn, mu-
nicipio de Matelândia, constante da matrícula nO5.821 ,do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Matelândia, um área com 100,80m2 destinada como faixa
de servidão de passagem da adutora.

Descrição: Partindo da estação 16, localizada na margem da
sanga de divisa,segue com azimute 349°38'28" e distância de 33,60m, até a estação
17, onde encontra-se a estrada municipal de ligação de chácaras, confrontando em
ambos os lados com área do lote rural n021-B.

O azimute descrito acima se refere ao norte magnético
e define o eixo da faixa com 3,00m de largura.
Obs.: A planta topográfica elucida o presente memorial descritivo, sendo parte inte-
grante do mesmo .

Art. 2° - Fica autorizada a Companhia de Saneamento
do Paraná - SANEPAR, a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais, neces-
sários para a efetivação da instituição da servidão administrativa, amigável ou judici-
al, nas áreas descritas no art. 1° deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 3° - Fica reconhecida a conveniência da constitui-
ção de servidão administrativa, em favor da Companhia de Saneamento do Paraná
_ SANEPAR, para os fins indicados, os quais compreendem o direito atribuído á Em-
presa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição das áreas descritas no
art. 1° deste Decreto.

Art. 4° - Os proprietários da áreas atingidas pelo ô-
nus da servidão administrativa limitará o uso e gozo das mesmas ao que for compa-
tivel com a existência da servidão, abstendo-se, conseqüentemente, da prátic'l den-
tro das referidas áreas, de quaisquer atos que causem danos às mesmas, incluidos
entre eles, os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar esta-
cas, usar explosivos e transitar com veiculos pesados .

Art. 5° - A Companhia de Saneamento do Paraná -
SANEPAR, poderá invocar em juizo, quando necessário, a urgência a que se refere
o art. 15 do Decreto-Lei nO3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 6° - O ônus decorrente da constituição da servi-
dão administrativa das áreas a que se refere o art. 1° deste Decreto, ficará por conta
da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

Art. 7° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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